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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian yang dituju adalah mahasiswa akuntansi. Penelitian 

dilakukan di universitas yang memiliki akreditasi A dan non-A dalam program 

studi akuntansi yang berlokasi di Semarang. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1   Populasi penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa akuntansi 

aktif yang ada di universitas dengan program studi akuntansi akreditasi A dan 

non-A di Semarang. Universitas dengan program studi akuntansi akreditasi A 

yaitu Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA SOEGIJAPRANATA), 

Universitas Diponegoro (UNDIP), dan Universitas Dian Nuswantoro 

(UDINUS). Universitas dengan program studi akuntansi akreditasi non-A yaitu 

Universitas Semarang (USM) dengan peringkat akreditasi B, Universitas 

Wahid Hasyim (UNWAHAS) dengan peringkat akreditasi B, Universitas 

Pandanaran (UNPAND) dengan peringkat akreditasi C. 

Tabel universitas dengan program studi akuntansi terakreditasi A 

dan non-A dijelaskan pada tabel 3.1 dengan kode “A” untuk program studi 

akreditasi A sedangkan kode “N” untuk program studi akreditasi non-A. 
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Tabel 3.1  

Universitas Jumlah 

UNIKA SOEGIJAPRANATA (A) 60 

UNDIP (A) 30 

UDINUS (A) 15 

USM (N) 64 

UNWAHAS (N) 57 

UNPAND (N) 29 

Jumlah mahasiswa 255 

Diakses dari (PD DIKTI, 2019). 

 

3.2.2    Sampel penelitian 

 

Berdasarkan teori Hair et al., (2014), jumlah sampel minimal yang 

dinyatakan baik untuk penelitian adalah minimal 100 orang responden. 

Sampel ini digunakan untuk mendapatkan banyaknya sampel minimum 

dalam survei penelitian. Dalam praktek di lapangan, didapatkan 255 

kuesioner yang kembali dari responden penelitian dan dapat digunakan 

untuk data penelitian. 

3.3  Metode Pengumpulan Data  

3.3.1   Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dimana peneliti mendapatkan data secara langsung dari sumbernya berupa 
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kuesioner melalui google forms. Sumber data dalam penelitian ini yaitu 

mahasiswa akuntansi dari universitas dengan program studi akuntansi 

terakreditasi A dan non-A di Semarang. 

3.3.3   Alat Pengumpulan Data 

 Alat pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

adalah google forms. Google forms yang dibagikan kepada responden berisi 

tentang tanggapan responden mengenai persepsi mahasiswa akuntansi 

mengenai perbedaan pada profesionalisme dosen menggunakan dimensi 

knowledge, skill, character, dan learning methods. Kuesioner yang dibagikan 

berisi pernyataan dengan variabel – variabel yang diteliti dengan pengukuran 

skala likert terdiri dari lima (5) poin yaitu : sangat tidak setuju, tidak setuju, 

ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Kuesioner knowledge, skill, character 

didapat dari penelitian terdahulu (Anggreni et al., 2017) dan kuesioner learning 

methods didapat dari penelitian terdahulu (Ridha, 2017). 

3.4  Definisi Operasional dan Variabel Penelitian 

Variabel dependen yang digunakan yaitu akreditasi. Akreditasi 

memiliki beberapa tingkatan yaitu akreditasi A, B, dan C (Kamal & 

Rahmadiane, 2017). Variabel penelitian memiliki 4 jenis yaitu dependen, 

independen, moderating, dan intervening (Sulistyanto & Clara, 2016: 47-48). 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis variabel yaitu dependen dan 

independen. Dalam jenis variabel independen terdapat 4 variabel yaitu 
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knowledge, skill, character, dan learning methods. Sedangkan dalam jenis 

variabel dependen ada program studi akuntansi terakreditasi A dan program 

studi akuntansi terakreditasi non-A. Pengukuran variabel menggunakan 

pengukuran interval dan skala likert. Skala likert yang mengukur sifat-sifat 

individu misalnya pengetahuan atau sikap dengan menggunakan pemilihan 

sangat setuju hingga sangat tidak setuju sedangkan total dari butir pertanyaan 

adalah skala pengukuran interval (Budiaji, 2013). 

3.4.1   Knowledge 

Pengetahuan (knowledge) merupakan kemampuan menghafal, 

mengingat sesuatu atau melakukan pengulangan suatu informasi yang sudah 

diresapi atau ditangkap (Hendrawan & Sirine, 2017). Persepsi yang dirasakan 

mahasiswa mengenai profesionalisme dosen dari segi pengetahuan yang 

diberikan dalam berbagai bentuk yaitu pemberian pemahaman mengenai isu 

etika profesi, korupsi atau fraud, tata kelola dan CSR dalam pembelajaran, 

pemberian pemahaman dan mendiskusikan dengan jelas mengenai 

perkembangan standar akuntansi dan teori akuntansi, serta pemberian 

pemahaman dan mendiskusikan standar-standar profesi akuntan publik dalam 

perkuliahan. Pemberian informasi tersebut diharapkan dapat menambah ilmu 

bagi mahasiswa serta dapat bermanfaat dan diterapkan mahasiswa untuk 

kehidupan di masa depan. 

Penelitian ini menggunakan kuesioner Anggreni et al., (2017). 

Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert lima point yaitu Sangat 

Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5). 
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Semakin tinggi hasil yang diperoleh maka semakin baik pengetahuan dosen 

berdasarkan persepsi mahasiswa.  

 

3.4.2   Skill 

Keterampilan (skill) menurut Ubabuddin & Nasikhah (2018) yaitu 

ilmu yang secara lahiriah ada di dalam diri manusia dan perlunya dipelajari 

secara mendalam dengan mengembangkan keterampilan yang dimiliki. 

Persepsi yang dirasakan mahasiswa mengenai profesionalisme dosen dari segi 

keterampilan yang diberikan dalam berbagai bentuk yaitu dosen memiliki cara 

untuk membuat mahasiswa merasa antusias terhadap jurusan akuntansi, dosen 

mampu mempresentasikan materi kuliah dengan baik, serta dosen mampu 

menjelaskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kuantitatif. Hal 

ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan diterapkan mahasiswa 

untuk kehidupan di masa depan. 

Penelitian ini menggunakan kuesioner Anggreni et al., (2017). 

Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert lima point yaitu Sangat 

Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5). 

Semakin tinggi hasil yang diperoleh maka semakin baik keterampilan dosen 

berdasarkan persepsi mahasiswa. 

  

3.4.3   Character 

Priyatna (2017) menyatakan bahwa karakter (character) merupakan 

watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil 
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penghayatan berbagai etika (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai 

landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Persepsi yang 

dirasakan mahasiswa mengenai profesionalisme dosen dari segi karakter yang 

diberikan dalam berbagai bentuk yaitu dosen mampu datang dan selesai tepat 

waktu dalam perkuliahan, memberikan kesempatan yang sama untuk menjawab 

pertanyaan pada setiap mahasiswa, mampu memisahkan masalah pribadi 

dengan masalah pekerjaan sehingga dosen mampu mengendalikan emosi 

dengan baik, dan menginformasikan kepada mahasiswa jika tidak dapat 

memberikan kuliah.  

Penelitian ini menggunakan kuesioner Anggreni et al., (2017). 

Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert lima point yaitu Sangat 

Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5). 

Semakin tinggi hasil yang diperoleh maka semakin baik karakter dosen 

berdasarkan persepsi mahasiswa.  

 

 3.4.4   Learning methods 

Makmur (2015) menyatakan learning methods adalah kerangka 

konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam 

mengkoordinasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar di mana 

metode ini juga berfungsi sebagai pedoman guru dalam merancang dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran serta mengelola kelas. Persepsi yang 

dirasakan mahasiswa mengenai profesionalisme dosen dari segi metode 

pembelajaran yang diberikan dalam berbagai bentuk yaitu dosen mampu 
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menggunakan bantuan teknologi dalam mengajar, dosen menggunakan metode 

pembelajaran yang tepat untuk menyampaikan materi supaya bisa diserap 

dengan mudah oleh mahasiswa, dan dosen memberi kesempatan pada 

mahasiswa untuk menyampaikan pendapat secara aktif di dalam kelas. Hal ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan diterapkan mahasiswa untuk 

kehidupan di masa depan. 

Penelitian ini menggunakan kuesioner (Ridha, 2017). Pengukuran 

variabel ini menggunakan skala likert lima point yaitu Sangat Tidak Setuju (1), 

Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5). Semakin tinggi 

hasil yang diperoleh maka semakin baik metode pembelajaran dosen 

berdasarkan persepsi mahasiswa.  

3.5  Metode analisis data 

3.5.1   Uji Statistik Deskriptif 

Handoko (2019), analisis statistik deskriptif memberikan deskripsi 

mengenai nilai mean, maximum, minimum dan standar deviasi yang digunakan 

untuk memberikan penjelasan setiap variabel dalam penelitian ini. 

 

3.5.2    Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya kuesioner 

tersebut.  Variabel dapat dianggap valid apabila memiliki nilai 
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cronbach alpha if item deleted lebih kecil dari nilai cronbach alpha 

(Handoko, 2019). 

b. Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2011) uji reliabilitas adalah alat yang digunakan 

untuk mengukur suatu kuesioner yang menjadi indikator dari suatu 

variabel. Menurut Handoko, (2019) menjelaskan bahwa indikator 

atau variabel dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach 

alpha yang semakin tinggi. Tingkat reliabilitas indikator terdapat pada 

tabel 3.3. 

 

Tabel 3.2 

Tingkat Reliabilitas Indikator 

Interval Kriteria 

>0.9 Reliabilitas Yang Sempurna  

0.7 – 0.9 Reliabilitas Yang Tinggi 

0.5 – 0.7 Reliabilitas Yang Moderat 

<0.5 Reliabilitas Yang Rendah 
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3.5.3    Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Menurut Handoko (2019), uji normalitas memiliki manfaat dalam 

mengetahui apakah data yang diteliti dan dianalisis dapat berdistribusi 

normal atau sebaliknya. 

Uji normalitas yang digunakan adalah uji one sample 

kolmogorov-smirnov. Uji ini memiliki dua macam yaitu nilai 

signifikansi kolmogorov-smirnov lebih besar 0,05 berarti data tersebut 

diartikan memiliki pengaruh positif / normal dan apabila nilai 

signifikansi kolmogorov-smirnov lebih kecil 0,05 berarti data tersebut 

diartikan memiliki pengaruh negatif/ tidak normal. 

Hasil dari uji normalitas data berfungsi untuk menentukan 

analisis uji perbedaan yang tepat untuk digunakan berdasarkan data 

yang telah ada. 

1) Hasil yang didapat adalah data tidak berdistribusi normal, maka 

analisis yang akan digunakan adalah statistik non parametrik 

dengan prosedur Mann Whitney test. 

b. Mann Whitney test 

Uji Mann Whitney digunakan sama seperti uji independent 

sample t test namun uji Mann Whitney untuk data yang tidak 

berdistribusi normal. 
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Pengujian Mann Whitney test dengan menggunakan bantuan 

program SPSS untuk menentukan ada atau tidaknya perbedaan pada 

kedua sampel yang dapat ditentukan sebagai berikut : 

1) Jika signifikansi lebih besar dari 0,05 atau > 0,05 maka tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan pada kedua sampel. 

2) Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau < 0,05 maka terdapat 

perbedaan yang signifikan pada kedua sampel. 

 

3.5.4    Uji hipotesis 

Penghitungan ini menggunakan uji beda Mann Whitney test dengan 

mengukur setiap variabel menggunakan program SPSS. 

3.5.4.1 Langkah – langkah pengujian hipotesis 

1. Memilih tingkat signifikansi 

Dalam penelitian ini, menggunakan tingkat signifikansi a = 

5% (0,05). Sehingga tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi 

adalah 5% (0,05). 

2. Membandingkan hasil signifikansi 

Sig. F < 0.05, maka H0 ditolak dan HA diterima. 

Sig. F > 0.05, maka H0 diterima dan HA ditolak. 

 

3.5.5   Menginterpretasikan hasil 

Terdapat perbedaan apabila hipotesis memiliki signifikansi positif yaitu 

persepsi mahasiswa mengenai akreditasi A lebih baik dibandingkan akreditasi 
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non-A dan tidak terdapat perbedaan apabila hipotesis memiliki signifikansi 

negatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


